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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ПОЗИЦІОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS FOR 
EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF TERRITORY POSITIONING

За результатами проведених досліджень вважаємо, що сутність позиціонування території 
полягає в комплексі зусиль, що спрямовані на її адаптацію до вимог цільових сегментів ринку. 
При позиціонуванні території використовують такі її характеристики, які є важливими для 
суб’єктів господарювання, інвесторів, мешканців або осіб, що зацікавлені у цієї території, і на 
які вони орієнтуються, здійснюючи свій вибір. Оцінка ефективності витрат на позиціонування 
території істотно ускладнена. Це пов’язано з тим, що результати цього процесу (створення 
іміджу, просування бренду, формування ділової репутації), виражені не стільки в грошовій або 
вартісній формі, скільки мають нематеріальний ефект. Доведено, що результати позиціонуван-
ня території доцільно розглядати як нематеріальний актив, який має свою вартість. Результа-
тивність заходів з позиціонування території можна визначити на підставі його трьох основних 
характеристик – економічної, соціальної та аттрактивної.

Ключові слова: позиціонування території, економічна привабливість, соціальна привабли-
вість, аттрактивна привабливість, ефективність позиціонування.

По результатам проведенных исследований считаем, что сущность позиционирования тер-
ритории заключается в комплексе усилий, направленных на ее адаптацию к требованиям целе-
вых сегментов рынка. При позиционировании территории используют такие ее характеристи-
ки, которые важны для субъектов хозяйствования, инвесторов, жителей или лиц, являющихся 
заинтересованными в этой территории, и на которые они ориентируются, осуществляя свой 
выбор. Оценка эффективности затрат на позиционирование территории существенно затруд-
нена. Это связано с тем, что результаты этого процесса (создание имиджа, продвижение брен-
да, формирование деловой репутации), выражены не столько в денежной или стоимостной 
форме, сколько имеют нематериальный эффект. Доказано, что результаты позиционирования 
территории целесообразно рассматривать как нематериальный актив, который имеет свою сто-
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имость. Результативность мероприятий по позиционированию территории можно определить 
на основании трех его основных характеристик – экономической, социальной и аттрактивной.

Ключевые слова: позиционирование территории, экономическая привлекательность, соци-
альная привлекательность, аттрактивная привлекательность, эффективность позиционирования.

Based on the results of our research, we believe that the essence of positioning a territory is a set 
of efforts aimed at adapting it to the requirements of target market segments. When positioning a ter-
ritory, use such characteristics that are important for business entities, investors, residents, or persons 
who are interested in this territory, and which they are guided by when making their choice. Under 
the economic attractiveness of the territory, it is advisable to understand the totality of the results of 
financial and economic activity of the economic complex of the territory and its economic poten-
tial. The economic attractiveness of the territory gives an idea of the economic development of the 
territory based on objective and subjective characteristics. It is proved that the formation of social 
attractiveness of the territory should be considered as a process of creating a qualitative state of the 
living conditions of society, and above all, increasing the level of its social well-being. Attractivity 
in the context of forming the attractiveness of the territory is considered as a symbiosis of appropri-
ate household (comfortable) conditions for the life of the population and a clean environment, on the 
other hand, the existence of a favorable business environment that ensures the efficiency of business 
activities and creates the basis for meeting the various needs of society. The implementation of the 
territory positioning concept is based on activities aimed at identifying unique characteristics of the 
territory that allow attracting additional resources for their functioning and attracting the attention of 
potential investors. The attractiveness of territories under this concept is determined by their unique 
characteristics. The effectiveness of measures for positioning a territory (country, region, ah) can be 
determined using appropriate assessments of its effectiveness. Note that efficiency will be understood 
as the ratio between the results obtained and the costs (resources) for obtaining these results. When 
evaluating the effectiveness of territory positioning, we consider comparing the costs that are spent 
with the results of the positioning procedure. Estimating the cost-effectiveness of territory positioning 
is significantly complicated. This is because the results of this process (image creation, brand promo-
tion, business reputation formation) are expressed not so much in monetary or value-form, but have 
an intangible effect. It is proved that the results of positioning the territory should be considered as an 
intangible asset that has its value.

Keywords: territory positioning, economic attractiveness, social attractiveness, attractive attrac-
tiveness, positioning efficiency.

Постановка проблеми. Соціально-
економічний розвиток будь-якої території 
(країни, регіону, ОТГ) залежить від ефек-
тивного функціонування її господарського 
комплексу. Добробут території залежить від 
здатності залучити або створити прибуткові 
та конкурентоздатні підприємства, метою 
яких є не тільки отримання прибутку, а й 
створення відповідного соціального середо-
вища для життєдіяльності соціуму, що меш-
кає на цій території. Так запорукою успіш-
ного економічного та соціального розвитку 
території можна вважати процес створення 
та функціонування тих сфер економічної 
діяльності, які забезпечують їй конкурентні 
переваги, а інтереси соціуму забезпечу-
ються використанням цих конкурентних 
переваг. 

В сучасних умовах господарювання 
залучення ресурсів для забезпечення пози-
тивного розвитку території відбувається в 
умовах загострення конкуренції. З метою 
подолання зазначених проблем стає необ-
хідним формування процедури позиціо-
нування території, загальною метою якої 
можна вважати забезпечення її економіч-
ної, соціальної та аттрактивної привабли-
вості. Саме процедури позиціонування 
території, яка б враховувала географічне 
розташування та рекреаційні умови тери-
торії, наявний потенціал, її культурну, 
національну та етнічну ідентифікацію, а 
також і відмінності, дозволяє представити 
такі її риси, які стають привабливими 
для потенційних інвесторів, споживачів, 
туристів тощо.
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Таким чином, розробка процедури пози-
ціонування території, дозволяє визначити 
її конкурентні переваги та забезпечити 
стабільне соціально-економічне зростання 
території.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Проблемами ідентифікації та пози-
ціонування об’єднаних територіальних 
громад займаються науковці інституту еко-
номіко-правових досліджень НАН Укра-
їни Заблодська І.В., Васильчук Н.О., Гре-
чана С.І., Попова І.А., Перепелюкова О.В., 
Рогозян Ю.С., а також науковці інших уста-
нов. Питанням оцінки ефективності позиці-
онування території присвячений цілий ряд 
праць вітчизняних та зарубіжних вчених. 
Серед науковців, які присвятили свої дослід-
ження цій темі можна назвати значну низку 
вітчизняних и закордонних авторів, серед 
них Амблер Т., Кревенс Д., Ламбен Ж., Кот-
лер Ф., Дойль П. та інші.

Виділення невирішених раніше час-
тин загальної проблеми. На сьогоднішній 
день відсутня єдина система показників, 
які використовуються для оцінки ефектив-
ності позиціонування будь-якої території. 
Серед науковців не існує єдиної думки 
стосовно конкретних форм і методів роз-
рахунку оцінки ефективності позиціону-
вання території.

Метою статті є обґрунтування теоре-
тико-методичних засад оцінки ефективності 
позиціонування території

Виклад основного матеріалу дослід-
ження. За результатами проведених дослі-
джень вважаємо, що сутність позиціону-
вання території (країни, регіону, ОТГ) буде 
полягати в комплексі зусиль, що спрямовані 
на її адаптацію до вимог цільових сегментів 
ринку. Важливо зазначити, що при позиці-
онуванні території використовують тільки 
такі її характеристики, які є важливими, 
наприклад, для суб’єктів господарювання, 
інвесторів, мешканців або осіб, які є заці-
кавленими у цій території, і на які вони орі-
єнтуються, здійснюючи свій вибір.

Розглянувши подані в сучасній теорії 
трактування поняття «позиціонування», 
можна виділити три його базові складові: 

1) позиціонування як комплекс (набір) 
заходів; 

2) позиціонування як концепція; 
3) позиціонування як стратегія. 
Розглядаючи позиціонування території 

в якості комплексу (набору) заходів, зазна-
чимо, що сутність позиціонування терито-
рії є конкретизацією наявного потенціалу 
за допомогою складових комплексу марке-
тингу, а також використання набору мар-
кетингових інструментів, які дозволяють 
сформулювати і продемонструвати пере-
ваги, що дає можливість успішно конкуру-
вати серед потенційних інвесторів [1]. 

Позиціонування як концепція полягає у 
визначенні території як її здатності задо-
вольняти вимоги інвесторів [2, с. 256]. 
Отже, можна стверджувати, що позиціону-
вання території доцільно розглядати в трьох 
базових концепціях: 

як концепція або набір деяких практич-
них заходів. У разі дослідження сутності 
позиціонування, як стратегії, доцільно при-
вести підхід класика Ж. Ж. Ламбена, який 
визначав її як «розробку деякого проекту і 
повідомлення про нього зацікавленим ауди-
торіям» [3]; 

як комплекс певних заходів щодо визна-
ння території її цільовою аудиторією. Авто-
ром цього підходу є Ф. Котлер [4]; 

як маркетингова активність, що спрямо-
вана на вибір цільових сегментів, специфіка 
яких зумовлює подальший розвиток терито-
рії. Автором цього підходу є П. Дойль [5].

Принципова схема позиціонування тери-
торії (країни, регіону, ОТГ) представлена на 
рисунку 1. 

Під іміджом території (країни, регіону, 
ОТГ) українські науковці розуміють відо-
браження територіального господарського 
комплексу в усій єдності економічних, соці-
альних, культурних, комунікаційних проце-
сів, які визнані в зовнішньому середовищі 
як найбільш розповсюджені характерис-
тики, що повторюються у часі та підтвер-
джені у фактах цільового та нецільового 
позиціонування території [6]. 

Позиціонування території на засаді ство-
рення іміджу впливає на формування стра-
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тегії розвитку території, на визначення 
цільової спрямованості господарської діяль-
ності громади, на ступінь розвитку підпри-
ємницької діяльності тощо. Ефективність 
позиціонування на засаді сформованого 
іміджу визначена в усвідомлені потенцій-
них інвесторів, споживачів і стейкхолдерів 
її переваг над іншими територіями. 

Бренд відображає неповторні характе-
ристики території, її аттрактивність, що здо-
були суспільне визнання та мають стабіль-
ний попит серед цільової аудиторії. Успішні 
бренди обов’язково є динамічними та вка-
зують на розвиток: не лише показують акту-
альний стан міста, а й дають уявлення про 
те, яким воно буде в майбутньому. 

Просування бренду території полягає в 
формуванні у різних цільових груп аудиторії 
комплексу образів, асоціацій та очікувань, 
що становлять раціональну або емоційну 
цінність, яка формується в процесі взаємин 
із потенційними інвесторами, споживачами 
і стейкхолдерами.

Розглядаючи процедуру формування 
ділової репутації зазначимо, що загаль-

ний термін «репутація» може стосуватися 
як особи в її особистому та професійному 
житті, так і компанії, фірми, асоціації, гро-
мадської організації, території тощо. У той 
самий час під «діловою репутацією» часто 
розуміють сукупність інформації для фор-
мування судження про фірму, організацію, 
яка є юридичною, інколи – неюридичною 
особою, чи фізичну особу в сфері її профе-
сійної діяльності.

Створення позитивної ділової репутації є 
однією із стратегічних цілей будь-якої орга-
нізації або території. Це необхідна умова 
досягнення довгострокової конкуренто-
спроможності та забезпечення ефективного 
поступального розвитку території. Струк-
тура ділової репутації території представ-
лена наступними складовими: фінансова, 
ринкова, організаційна та соціальна.

Розглядаючи результати позиціонування 
доцільно навести розуміння її складо-
вих. Так, під економічною привабливістю 
автори розуміють сукупність результатів 
фінансово-економічної діяльності госпо-
дарського комплексу території та її еконо-
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Рис. 1. Принципова схема позиціонування території (країни, регіону, ОТГ)
Джерело: складено авторами
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мічного потенціалу. Економічний потенціал 
розглядаємо як «ресурси, джерела, засоби і 
запаси території, а також механізми (шляхи 
і форми) їх залучення в господарський обо-
рот в даний час або майбутній період для 
досягнення конкретних цілей» [7]. До функ-
ціонального складу економічного потенці-
алу включають геополітичний, природний, 
демографічний (трудовий), виробничий, 
фінансовий, управлінський та споживаць-
кий потенціали.

Економічна привабливість території дає 
уявлення про економічний розвиток тери-
торії на засаді об’єктивних і суб’єктивних 
характеристик, до яких можна віднести 
наступні: чисельність населення та трудо-
вих ресурсів території, обсяг валового регі-
онального продукту, фінансові результати 
та рентабельність операційної діяльності 
підприємств, обсяг промислової продукції, 
валова продукція сільського господарства, 
доходи та видатки місцевих бюджетів, обсяг 
роздрібного товарообігу та реалізації плат-
них послуг населенню, обсяг капітальних 
вкладень за рахунок усіх джерел фінансу-
вання, обсяг експорту товарів, фінансова 
стабільність, наявність податкових пільг, 
очікування економічної активності та інші.

Слід звернути увагу на те, що найважливі-
шою складовою економічної привабливості 
території є її інвестиційна привабливість. 
Саме вона є визначальною передумовою 
для забезпечення соціально-економічного 
розвитку території. Під інвестиційною при-
вабливістю розуміється економічна кате-
горія, що представляє собою характерис-
тику об’єктивних і суб’єктивних чинників 
об’єкта інвестування, що характеризується 
стійкістю фінансового стану, платоспро-
можністю, здатністю до саморозвитку та 
інше, а також це сукупність інвестиційного 
потенціалу та інвестиційних ризиків.

Визначаючи сутність формування соці-
альної привабливості території слід зазна-
чити, що територіальний розвиток доцільно 
розглядати як процес створення нового 
більш високого якісного стану умов жит-
тєдіяльності соціуму, і перш за все, підви-
щення рівня його соціального благополуччя. 

В умовах стрімкого розвитку інновацій-
них технологій відбувається якісна зміна 
вимог до робочої сили, а отже, зростає 
роль і місце соціальної сфери, що формує 
її основні параметри. Традиційно виділя-
ють наступні складові соціальної сфери, які 
забезпечують нормальні умови відтворення 
життєдіяльності соціуму: «...виробництво 
і розподіл товарів, послуг та інформації, 
необхідних для виживання членів суспіль-
ства; сприяння простому або розширеному 
демографічному відтворенню; охорона 
психофізіологічного середовища соціуму; 
забезпечення комунікаціями та засобами 
зв’язку; виховання і навчання дітей; контр-
олю поведінки членів суспільства в аспекті 
дотримання норм права; забезпечення еко-
номічної, соціальної та інших аспектів без-
пеки суспільства та інше» [8, с. 127]. 

Соціальна сфера є підсистемою суспіль-
ства, де реалізується соціальна політика 
держави, що спрямована на створення умов 
для гідного життя, задоволення духовних і 
матеріальних потреб соціуму, підвищення 
його добробуту. До головних функцій соці-
альної сфери можна віднести підвищення 
якості людського потенціалу та забезпе-
чення відповідних умов для відтворення 
життєдіяльності соціуму.

Формування аттрактивної привабли-
вості території (від лат. attraho – притягую 
до себе) забезпечується сукупністю фак-
торів зовнішнього і внутрішнього при-
родного середовища, які визначають її 
індивідуальність і тим самим створюють 
аттрактивний природний потенціал даної 
території. В нинішній час все більшого зна-
чення набуває формування аттрактивного 
архітектурного середовища території. Так 
звана «архітектурна декорація» в поєднанні 
з природним середовищем визначає аттрак-
тивність території.

Етимологічно слово «аттрактивність» 
походить від латинського attrahere (залучати). 
Семантика слова доводить, що «аттрак-
тивність – це привабливість…, що викли-
кає якесь притягання, симпатію» [9, с. 43]. 
Аттрактивність в контексті формування при-
вабливості території доцільно розглядати,  
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з одного боку, як симбіоз відповідних побуто-
вих (комфортних) умов для життєдіяльності 
населення та чистого навколишнього середо-
вища, з іншого, існування сприятливого під-
приємницького середовища, що забезпечує 
ефективність підприємницької діяльності та 
створює підґрунтя для задоволення різнома-
нітних потреб суспільства.

Економічна, соціальна та аттрактивна 
привабливість території формується не 
тільки за допомогою позиціонування, але і 
економічного розвитку, особливостей соці-
альних змін і їх тенденцій. Однією з таких 
технологій є стратегія проривного позиціо-
нування. Суть цієї технології полягає в уні-
кальних характеристиках об’єкту, де лежить 
співвідношення між сформованим іміджем 
і залученими в його просування техноло-
гічними рішеннями, інноваціями або оригі-
нальними ідеями позиціонування. 

В основі реалізації концепції позиціону-
вання території лежить діяльність, спрямо-
вана на визначення унікальних характеристик 
території, які дозволяють залучити додаткові 
ресурси для їх функціонування та привер-
нення уваги потенційних інвесторів. Прива-
бливість територій за цією концепцію визна-
чається її унікальними характеристиками.

Результативність заходів з позиціону-
вання території (країни, регіону, ОТГ) можна 
визначити за допомогою відповідних оцінок 
її ефективності. Зазначимо, що під ефектив-
ністю будемо розуміти співвідношення між 
отриманими результатами діяльності і витра-
тами (ресурсами) на отримання цих резуль-
татів. Під оцінкою ефективності позиціо-
нування території розглядаємо зіставлення 
витрат, які витрачені з результатами діяль-
ності з процедури позиціонування.

Оцінка ефективності витрат на позиціо-
нування території істотно ускладнена. Це 
пов’язано з тим, що результати цього про-
цесу (створення іміджу, просування бренду, 
формування ділової репутації), виражені 
не стільки в грошовій або вартісній формі, 
скільки мають нематеріальний ефект. Труд-
нощі оцінки ефективності витрат на пози-
ціонування території виникають за рахунок 
невизначеності кінцевого результату, який 

можна передбачити лише приблизно. Таким 
чином, результати позиціонування терито-
рії доцільно розглядати як нематеріальний 
актив, який має свою вартість.

Як вже наголошувалося, результатами 
позиціонування території (країни, регіону, 
ОТГ) є формування економічної, соціальної 
та аттрактивної привабливості території. 
Отже, результативність заходів з позиціо-
нування території можна визначити на під-
ставі його трьох основних характеристик – 
економічної, соціальної та аттрактивної. 

Економічна ефективність позиціонування 
території представляє собою результатив-
ність заходів, що спрямовані на сприяння 
функціонуванню і розвитку єдиної взаємоза-
лежної на всіх рівнях господарської системи 
території. Для вимірювання рівня економіч-
ної ефективності позиціонування території 
можна використовувати наступні індика-
тори: валовий внутрішній продукт на душу 
населення; галузева структура національної 
економіки; продуктивність праці; рівень і 
якість життя населення; показник конкурен-
тоспроможності економіки; рентабельність 
виробництва; рентабельність продукції; тру-
домісткість; матеріаломісткість; капітало-
місткість; інвестиційна привабливість тощо.

Соціальна ефективність позиціонування 
території представляє собою результатив-
ність заходів, що спрямовані на підтримку 
та підвищення рівня і якості життя соціуму, 
його добробуту. Для визначення соціальної 
ефективності позиціонування території вико-
ристовуються наступні індикатори: наяв-
ність нових робочих місць; житлові умови 
населення; умови праці робітників; рівень 
суспільного здоров’я населення; скорочення 
рівня смертності населення, особливо дитя-
чої та у працездатному віці; освітній та куль-
турний рівень населення тощо.

Аттрактивна ефективність позиціону-
вання території представляє собою резуль-
тативність заходів, що спрямовані на під-
тримку: позитивного сальдо міграції; 
збільшення чисельності населення за раху-
нок його природного приросту; підвищення 
стану суспільного здоров’я; поліпшення 
якості життя тощо.
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Висновки. За результатами проведених 
досліджень вважаємо, що сутність позиці-
онування території (країни, регіону, ОТГ) 
буде полягати в комплексі зусиль, що спря-
мовані на її адаптацію до вимог цільових 
сегментів ринку. При позиціонуванні тери-
торії використовують тільки такі її характе-
ристики, які є важливими, наприклад, для 
суб’єктів господарювання, інвесторів, меш-
канців або осіб, які є зацікавленими у цій 
території, і на які вони орієнтуються, здій-
снюючи свій вибір.

Зазначено, що під економічною при-
вабливістю території доцільно розуміти 
сукупність результатів фінансово-економіч-
ної діяльності господарського комплексу 
території та її економічного потенціалу. 
Економічна привабливість території дає 
уявлення про економічний розвиток тери-
торії на засаді об’єктивних і суб’єктивних 
характеристик. Найважливішою складовою 
економічної привабливості території є її 
інвестиційна привабливість.

Доведено, що формування соціальної 
привабливості території доцільно розгля-
дати як процес створення якісного стану 

умов життєдіяльності соціуму, і перш за 
все, підвищення рівня його соціального бла-
гополуччя. Соціальна сфера є підсистемою 
суспільства, де реалізується соціальна полі-
тика держави, що спрямована на створення 
умов для гідного життя, задоволення духо-
вних і матеріальних потреб соціуму, підви-
щення його добробуту.

Аттрактивність в контексті формування 
привабливості території доцільно розгля-
дати, з одного боку, як симбіоз відповідних 
побутових (комфортних) умов для жит-
тєдіяльності населення та чистого навко-
лишнього середовища, з іншого, існування 
сприятливого підприємницького середо-
вища, що забезпечує ефективність підпри-
ємницької діяльності та створює підґрунтя 
для задоволення різноманітних потреб сус-
пільства.

Доведено, що результати позиціонування 
території доцільно розглядати як немате-
ріальний актив, який має свою вартість. 
Результативність заходів з позиціонування 
території можна визначити на підставі його 
трьох основних характеристик – економіч-
ної, соціальної та аттрактивної.
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